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nemen.2 Patijn heeft hierop besloten notabelen uit alle 
(middel)grote Zuid-Hollandse steden voor een vergade-
ring uit te nodigen. 

En zo komt het dat burgemeester Martens en raadslid 
Cornelis Witte van de Velde zich op 25 mei 1904 namens 
Gouda naar Patijns kabinet in de Hofstad begeven. Op 
deze eerste samenkomst zijn de reacties op het idee 
van een standbeeld positief. Er doet echter wel het ge-
rucht de ronde, dat het Kasteelplein vóór de Koninklijke 
Militaire Academie in Breda als locatie voor het beeld 
wordt beoogd, en niet iedereen is daar even gelukkig 
mee, mocht dit op waarheid berusten. Op voorstel van 
de Rotterdamse burgemeester Frederik Bernard s’Jacob 
verklaren de aanwezigen zich daarom unaniem bereid lid 

Als de Goudse burgemeester Rudolph Lode-
wijk Martens begin juli 1904 op verzoek van 
hogerhand een lokale commissie instelt om 
geld in te zamelen voor een standbeeld van 
koning-stadhouder Willem III (1650-1702), 
kan hij onmogelijk bevroeden dat dit verhaal 
nog een lange staart zal krijgen. Deels tegen 
wil en dank raakt hij verstrikt in een lang-
durige polemiek over de stad waar het beeld 
moet komen. Maar ook nadat deze twist min 
of meer is beslecht, lijkt er geen zegen op 
het project te rusten. Het zal uiteindelijk tot 
1921 duren aleer de Gouwenaars het tastbare 
resultaat van hun donaties in Breda kunnen 
bewonderen.

Martens, sinds 1895 burgemeester van Gouda, ontvangt 
in mei 1904 een uitnodiging van de Commissaris der Ko-
ningin in Zuid-Holland, mr. Jacob Gerard Patijn, voor 
een bijeenkomst in Den Haag. Wat is namelijk het geval? 
In augustus 1903 heeft zich in Den Haag een Nationaal 
Comité gevormd voor de oprichting van een standbeeld 
voor prins Willem III, stadhouder van de Republiek en in 
de jaren 1688-1702 tevens koning van Engeland.1 Dit co-
mité heeft op 2 april 1904 aan alle provincies gevraagd 
een gewestelijke commissie in te stellen die de inzame-
lingsactiviteiten binnen de eigen grenzen op zich kan 

Een standbeeld voor koning-stadhouder 
Willem III

Jean-Philippe van der Zwaluw

Burgemeester R.L.Martens achter zijn bureau circa 1910, samh. (foto 
W.J. van Zanen)
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1. Algemeen Handelsblad, 31 augustus 1903, 6.
2. Haags Gemeentearchief (HGA), toegang 0090-01, Archief 
Gewestelijke Commissie standbeeld stadhouder Willem III, inv.nr. 
1 Agenda, tevens register van notulen, nrs. 1-196, 2 april 1904 – 20 
september 1911, brief van Nationaal Comité oprichting Standbeeld 
stadhouder Willem III aan de Commissaris van de Koningin van 
Zuid-Holland d.d. 2 april 1904.
3. Ibidem, notulen bijeenkomst Gewestelijke Commissie d.d. 25 mei 
1904. De begrippen ‘gewestelijke commissie’ en ‘provinciale com-
missie’ worden overigens zowel in officiële stukken als in de kran-
ten als synoniemen gebruikt.
4. Ibidem.
5. Streekarchief Midden-Holland (samh), collectie Gouda, toegang 
0364 Archief van het Goudse comité tot oprichting van een stand-
beeld voor stadhouder Willem III, 1904-1906, inv.nr. 2 Ingekomen 
stukken en minuten van uitgaande stukken 1904 en 1906, Ingeko-
men brief van mr. J.G. Patijn d.d. 28 mei 1904.
6. Ibidem, inv.nr. 1 Notulen 4 juli en 15 november 1904, beknopt 
verslag bijeenkomst 4 juli 1904.

te worden van een Gewestelijke Commissie voor Zuid-
Holland, maar ‘onder uitdrukkelijk beding’ dat het Nati-
onaal Comité inzake de plaatsing van het standbeeld in 
overleg zal treden met de provinciale commissies.3 

Gouds comité

Koning-stadhouder Willem III wordt in beschouwingen 
over de wens om een standbeeld voor hem op te rich-
ten neergezet als de grote staatsman ‘aan wiens durf en 
geestkracht, staatkundig beleid en heldenmoed, onder 
Gods zegen, het Nederlandsche volk dank weet, vrij en 
zelfstandig te zijn gebleven’. Aangezien de kosten voor 
een ‘alleszins waardige hulde’ – een echt bronzen stand-
beeld en geen gedenknaald – op zo’n 20.000 gulden 
worden geschat, menen de aanwezigen dat alles uit de 
kast moet worden gehaald om dat doel te bereiken. Van-
daar dat wordt besloten 77 gemeenten aan te schrijven, 
met het verzoek een plaatselijk comité op te richten dat 
de inzameling op lokaal niveau feitelijk organiseert en 
uitvoert.4 Deze brief wordt opgesteld op 28 mei, maar 
vanwege onenigheid over de exacte bewoordingen duurt 
het nog tot eind juni voordat hij wordt verzonden.5 Zodra 
de Goudse burgemeester het officiële schrijven over de 
instelling van een Gewestelijke Commissie heeft ontvan-

De oprichting van het Goudse comité (Goudsche Courant, 11 juli 1904) 

gen, waarvan hij de inhoud uiteraard al kent omdat hij er 
zelf lid van is, roept hij de lokale notabelen op voor een 
bijeenkomst die op 4 juli in de raadzaal wordt gehouden. 

Hoewel enkelen zich afmelden vanwege een slechte 
gezondheid dan wel drukke werkzaamheden, is de op-
komst goed. De aanwezigen zijn het ook snel met elkaar 
eens: er komt een Gouds comité. Martens wordt voorzit-
ter, Van de Velde ondervoorzitter en N.A. de Joncheere 
secretaris-penningmeester. Vanuit het stadsbestuur tre-
den verder toe wethouder van sociale zaken C.H. Engels 
en raadslid A. Vingerling. Daarnaast vinden we topman-
nen uit het bedrijfsleven (J. IJssel de Schepper en A.W. 
Roes, voorzitter resp. lid van de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken), uit het (semi-)militaire apparaat (A.L. 
Boonacker, garnizoenscommandant, A. van Reedt Dort-
land, wnd. commandant van de schutterij, en J.J. Prins 
van Doesburgh, voorzitter van de afdeling Gouda van de 
Vereniging ‘Volksweerbaarheid’) en uit het onderwijs 
(dr. S.S. Hoogstra, directeur Rijks HBS, dr. A. van IJsen-
dijk, rector van het Gymnasium, en W. Middelveld Vier-
sen, schoolopziener in het district Gouda).6

Twee dagen na deze bijeenkomst gaat er een brief naar 
oud-kolonel François de Bas, secretaris-penningmees-
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ter van de Provinciale Commissie en directeur van het 
Krijgsgeschiedkundig Archief van de Generale Staf. Hier-
in worden de veertien namen van de Goudse comitéle-
den doorgegeven. Dit betreft bovengenoemde personen 
plus E.S. Cats, voorzitter van het Israëlitisch Oude Man-
nen- en Vrouwenhuis aan de Oosthaven. Tevens wordt 
gevraagd om toezending van 1500 exemplaren van de 
circulaire van het Nationaal Comité, ter verspreiding on-
der de burgers. In deze circulaire wordt in enkele zinnen 
uiteengezet waarom koning-stadhouder Willem III een 
standbeeld verdient. Op een strook op de onderste helft 
van de derde pagina kunnen de gulle gevers hun naam en 
het bedrag van hun donatie invullen. Vervolgens is het 
een kwestie van uitknippen en inleveren bij de penning-
meester van het Goudse comité.

De inzameling 

De leden van het Goudse comité vragen De Bas aan de 
drukker door te geven dat op de bovenste helft van de 
derde pagina hun namen dienen te worden afgedrukt; 
deze zullen de Gouwenaars eerder tot goedgeefsheid 
aanzetten dan de namen van provinciale of landelijke 
notabelen.7 En inderdaad ontvangt De Joncheere enkele 
dagen later een drukproef van een op Goudse maat ge-
sneden circulaire, die hij voorzien van correcties – met 
name op fouten in de spelling van namen – per omme-
gaande terugstuurt naar Den Haag. De plannen voor het 
vervolgtraject liggen dan al klaar. Zodra de circulaires 
binnen zijn, zullen de kaderleden van de schutterij, daar-
toe opgeroepen door hun waarnemend commandant 
Van Reedt Dortland, deze onder de burgers verspreiden. 
Binnen twee weken, zo is de verwachting, zal dan duide-
lijk zijn hoeveel de Gouwenaars voor een standbeeld van 
Willem III over hebben.

Maar zo soepel gaat het niet. De Joncheere ontvangt 
geen 1500 maar 1450 exemplaren die, in afwijking van 
wat er is gevraagd, zijn bedrukt met de namen van de 
leden van de provinciale commissie. En hoewel Martens 
en Van de Velde namens Gouda in deze commissie zit-
ting hebben, is dit niet de lokale invulling die het Goudse 
comité voor ogen staat. Gedurende de laatste dagen van 

juli 1904 ontstaat er dan ook een briefwisseling tussen 
De Joncheere, De Bas en drukker Gebr. J. en H. van Lan-
genhuijsen in Den Haag. Deze eindigt als De Joncheere 
zijn provinciale collega kan berichten dat de 1500 cor-
recte oftewel Goudse exemplaren zijn gearriveerd, en 
dat hij de 1450 ‘provinciale’ exemplaren terugstuurt.8 
Immers, deze kunnen worden gebruikt in (kleinere) ge-
meenten waar geen lokaal comité is gevormd.

De circulaires worden medio september 1904 in de 
straten van Gouda verspreid, en binnen een week zijn 
de meeste toezeggingen binnen. Tijdens een tweede 
bijeenkomst in de raadzaal, op 15 november, kan pen-
ningmeester De Joncheere zijn mede-comitéleden een 
stand van 140 gulden opgeven. Daarna is het lang rustig 
in Gouda. Het comité komt niet bijeen, er komen nog 

7. Ibidem, inv.nr. 2 Uitgaande brief gericht aan F. de Bas, secreta-
ris-penningmeester van de Provinciale Commissie, d.d. 6 juli 1904.
8. Ibidem, Uitgaande brief gericht aan F. de Bas, secretaris-pen-
ningmeester van de Provinciale Commissie, d.d. 30 juli 1904.
9. Ibidem, inv.nr. 3 Rekening van inkomsten en uitgaven , 10 maart 
1906, met bijlagen.
10. Zie circulaire Nationaal Comité ‘Standbeeld Stadhouder Wil-
lem III’ d.d. Juni 1904, p. 3, voetnoot 2.
11. samh, collectie Gouda, toegang 0364, inv.nr. 2 Brief van De Bas 
aan De Joncheere d.d. 10 maart 1906.
12. Ibidem.
13. hga, toegang 0090-01, inv.nr. 1 Brief 123 d.d. 18 september 1907.

Circulairestrook waarop donateurs hun bijdrage aan het standbeeld van 
Willem III konden invullen, samh (foto auteur)
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Brabant; aan de andere kant staan de commissies van 
Zuid-Holland, Gelderland, Friesland, Noord-Holland en 
de stad Zwolle namens Overijssel, die met grote meer-
derheid voor Den Haag kiezen. Van beide zijden worden 
in de discussie geschiedkundige argumenten aangevoerd 
om de eigen voorkeur te onderbouwen. 

Het probleem is dat het Nationaal Comité reeds op 3 
november 1905, op een bijeenkomst waar slechts twee 
vertegenwoordigers uit Zuid-Holland aanwezig waren, 
naast het Hoofd-Comité ook een Uitvoerend Comité 
heeft ingesteld en tevens unaniem voor Breda heeft ge-
kozen. Secretaris Jacob Thomas van Dam van Isselt, oud-
generaal-majoor, heeft het richting de provinciale com-
missies toen echter doen voorkomen, dat het besluit 
over de locatie was aangehouden totdat het beeld er zou 
zijn. Hij had daar zelf alle belang bij, want hij had reeds 
in 1902 persoonlijk een toezegging aan Breda gedaan, 
die door Provinciale Staten van Noord-Brabant nadien 
was bevestigd. Het laatste wat hij wil, is dat de keuze 
voor Breda ter discussie wordt gesteld. Als het besluit 
ten gunste van Breda vervolgens op 21 juli 1907 officieel 
bekend wordt gemaakt als definitief en dus niet-aan-
vechtbaar, waardoor duidelijk is dat het voorbehoud van 
de Gewestelijke Commissie van Zuid-Holland volledig is 
genegeerd, zijn de rapen uiteraard gaar. Zuid-Holland 
wil dit niet over zijn kant laten gaan en besluit de lokale 
comités aan te schrijven die de donaties van hun burgers 
hebben ingezameld, met de vraag wat zij willen dat de 
Gewestelijke Commissie doet.13 

wel enkele kleine giften binnen. Op 10 maart 1906 stelt 
De Joncheere een overzicht van inkomsten en uitgaven 
op. Er kan netto 147,15 gulden, afkomstig van 33 do-
nateurs, naar de provinciale commissie worden overge-
boekt. Vijf gefortuneerde particulieren, namelijk Daniel 
Jacob van Heusde, Catharina Louisa Henriette van der 
Does (weduwe van Gerard Jacob Steens Zijnen), burge-
meester Martens, raadslid Van de Velde en wethouder 
van onderwijs Jacob Meinard Noothoven van Goor, ne-
men hiervan samen reeds 80 gulden voor hun rekening. 
De anderen doneren meestal 1 of 2,50 gulden9 – wat in 
die tijd overigens voor veel mensen geen te verwaarlozen 
bedragen zijn.

Waar moet-ie komen?

Op 10 maart 1906 stuurt De Bas namens de provinciale 
commissie een bedankbrief, gericht aan de Goudse co-
mitéleden en donateurs. Hij vraagt De Joncheere of hij 
over een lijst beschikt met alle ‘naamteekeningen’, om-
dat vooraf is aangegeven dat alle donateurs in een oor-
konde zullen worden vermeld.10 Dat voornemen zal ech-
ter hoogstwaarschijnlijk niet worden uitgevoerd, want 
De Bas voegt eraan toe: ‘…, bezit u ze echter niet, dan 
durf ik U voorstellen geen afzonderlijke moeite daarvoor 
te doen. Tal van Gemeenten verzuimden die inzending.’11 
Blijkbaar hebben de inzamelingen in de provincie Zuid-
Holland beduidend minder opgebracht dan de commis-
sieleden hadden verwacht want, zo voegt De Bas eraan 
toe: ‘Over ’t algemeen vallen de contributiën niet me-
de’.12

Met genoemde overboeking begin maart 1906 had 
het verhaal wat Gouda betreft kunnen eindigen. Maar 
dat doet het niet, en wel vanwege het lidmaatschap van 
Martens en Van de Velde van de provinciale commissie. 
Deze komt namelijk stevig in aanvaring met het Natio-
naal Comité. Het conflict draait om de vraag: waar moet 
het standbeeld van Willem III komen? Amsterdam, Rot-
terdam, Den Haag en Breda blijken in beeld als beoogde 
locatie, en een kloof tekent zich af die zich geleidelijk 
aan verdiept. Aan de ene kant staan het Nationaal Comi-
té, waar de aanwezigen op een – matig bezochte – ver-

Burgemeester Martens zette in september 1907 zijn handtekening onder 
twee tegenstrijdige ‘stembiljetten’, collectie HGA (foto auteur)
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Berusting of verzet

De reacties op de Zuid-Hollandse circulaire zijn ver-
deeld. Er zijn zeventien plaatselijke comités die bereid 
zijn zich bij de keuze voor Breda neer te leggen, terwijl 
er 26 zijn die de Gewestelijke Commissie machtigen 
om naar eigen goeddunken te handelen en dus, gezien 
de heersende stemming, zich te verzetten tegen het 
volgens velen niet alleen onjuiste maar ook met onvol-
doende volmacht genomen besluit van het Uitvoerend 
Comité.14 Opmerkelijk is de ‘dubbele handtekening’ van 
de Goudse burgemeester Martens in dezen. Enerzijds 
tekent hij als voorzitter van het Goudse comité samen 
met secretaris-penningmeester De Joncheere voor de 
steunverklaring aan de Gewestelijke Commissie; ander-
zijds tekent hij als lid van die Gewestelijke Commissie 
voor de optie om in de keuze voor Breda te berusten. 
Zijn persoonlijke voorkeur komt dus niet overeen met de 
opvatting van een meerderheid in het Goudse comité. 
Hierdoor doet zich de aparte situatie voor, dat Gouda 
de enige stad is vanwaar de Gewestelijke Commissie van 
Zuid-Holland twee reacties ontvangt.15

Op 20 november 1907 komt luitenant-generaal Arthur 
Kool, voorzitter van het Uitvoerend Comité, het besluit 
van 3 november 1905 toelichten op een bijeenkomst van 
de Gewestelijke Commissie van Zuid-Holland waarop 
ook Martens en Van de Velde aanwezig zijn. De aanwe-
zigen vinden zijn uitleg onbevredigend, voeren aan dat 
reeds in juni 1904 een duidelijk voorbehoud was gemaakt 
ten gunste van inspraak voor de provinciale commissies 
en nemen een motie aan waarin het Uitvoerend Comité 
wordt opgeroepen op het gewraakte besluit terug te ko-
men en alsnog met de provinciale commissies in overleg 
te treden.16 Het Zuid-Hollandse protest tegen de keuze 
voor Breda wordt op 5 december 1907 aan het Hoofd-
Comité kenbaar gemaakt. De Gelderse en Friese com-
missies sluiten zich kort daarna bij dit protest aan. Het 
Hoofd-Comité wijst het verzoek om overleg echter op 
14 mei 1908 af omdat het locatiebesluit formeel reeds is 
genomen en een definitief karakter heeft.17 Niet veel la-
ter wordt de inzamelingscampagne officieel afgesloten.

Het conflict sleept jaren aan, vooral omdat het Uitvoe-

Luitenant-generaal Arthur Kool, voorzitter van het landelijke Uitvoerend 
Comité 1909, bron: Wikimedia Commons (foto A.J.W.M. de Veer)

rend Comité eerst weigert een bijeenkomst voor de pro-
vinciale commissies te organiseren en secretaris Van Dam 
van Isselt daarna elke verdere correspondentie weigert 
en overmaking van alle ingezamelde gelden eist. Martens 
en Van de Velde zijn bij de meeste bijeenkomsten aan-
wezig, zowel bij die van de eigen Zuid-Hollandse als bij 
die van de gezamenlijke provinciale commissies, maar 
mengen zich niet meer in de discussie.18 Het conflict ver-
scherpt zodanig, dat in februari 1910 zelfs even sprake 
is van afscheiding der rebellerende provinciale commis-
sies, waarbij zij aangeven de door hen ingezamelde gel-
den te zullen benutten voor een standbeeld van Willem 
III in Den Haag.19 Ruim een jaar later gaan de commis-
sies echter alsnog overstag, omdat ze liever één waardig 
standbeeld dan twee armzalige beelden hebben.20 Met 
de aantekening ‘Onder protest’ worden de ingezamelde 
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14. Ibidem, notulen vergadering d.d. 20 november 1907.
15. Ibidem, inv.nr. 2 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 
1903 november 11-1912 mei 7, Goudse reacties op provinciale circu-
laire aan plaatselijke comités d.d. 18 september 1907.
16. Ibidem, inv.nr. 1 notulen vergadering  d.d. 20 november 1907.
17. Ibidem, notulen vergadering d.d. 16 september 1908.
18. Ibidem, presentielijsten en notulen van de vergaderingen d.d. 
29 mei 1909 en 12 juni 1909 .
19. Zie De Telegraaf, 18 februari 1910, 1.
20. HGA, toegang 0090-01, inv.nr. 1 notulen vergadering d.d. 3 april 
1911.
21. Zie Algemeen Handelsblad, 4 juli 1911, 6.
22. Zie De Tijd, 25 november 1911, 2.
23. Zie Arnhemse Courant, 6 juli 1912, 7.
24. Zie Leeuwarder Courant, 28 mei 1913, 6.
25. Antonius Stanislaus Nicolaas Ludovicus Dupuis (1877-1937) stu-
deerde bij zijn vader en aan de Antwerpse Tekenacademie, was be-
halve beeldhouwer ook medailleur en werd docent aan de Haagse 
Academie van Beeldende Kunsten. Van zijn hand zijn o.a. borst-
beelden van Rembrandt (Leiden), Stuyvesant (New York) en de Stu-
ers (Amsterdam), een standbeeld van Petrus Canisius (Nijmegen) 
en het monument voor Johan en Cornelis de Witt (Dordrecht).
26. Charles van Wijk (1875-1917) studeerde eerst aan de Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag onder leiding van 
Eugène Lacomblé en daarna in Brussel en Parijs. Hij maakte beel-
den uit steen en van brons. Van zijn hand zijn o.a. het Atjeh-reliëf 
(nu op Bronbeek), borstbeelden van Bilderdijk (Amsterdam) en 
Potgieter (Zwolle) en een beeld van Van Oldenbarnevelt (stadhuis 
Rotterdam).
27. Zie Haagsche Courant, 20 mei 1915, 6.

gelden aan het Nationaal Comité overgemaakt. Zuid-
Holland sluit de rij door ruim 10.000 gulden – verreweg 
de hoogste van alle provinciale bijdragen – op 3 juli 1911 
aan penningmeester mr. C.H. van Tienhoven, tevens di-
recteur van de Nederlandsche Bank, over te maken.21 Het 
Nationaal Comité beschikt vanaf dan over de benodigde 
gelden om de procedure voor de realisatie van een vol-
waardig standbeeld in gang te zetten.

Schepping en onthulling

We zitten inmiddels dus zo’n zeven jaar na de inzame-
ling. En er komen meer hobbels in de weg. Eind 1911 
schrijven het Nationaal Comité en het Bredase Comité 
een ontwerpwedstrijd uit. Er worden geen indicaties ge-

Premier Ruys de Beerenbrouck onthulde het ruiterstandbeeld op 8 okto-
ber 1921 op het Kasteelplein in Breda (Erfgoedweb Breda)

geven over aard en grootte van het beeld, maar ‘een rui-
terstandbeeld acht het comité niet uitgesloten’.22 In juli 
1912 komt de jury met een rapport waarin de inzendin-
gen worden beoordeeld.23 Uit het twintigtal inzenders 
worden vier beeldhouwers gekozen met wie het comité 
gaat onderhandelen. Begin 1913 mogen zij een definitief 
ontwerp maken,24 en van hen blijven er uiteindelijk twee 
over die een model mogen presenteren: Toon Dupuis25 
uit Antwerpen en Charles van Wijk26 uit Den Haag. Als 
deze modellen voorjaar 1915 worden gepresenteerd, is 
het Nationaal Comité echter niet tevreden, en vraagt 
beiden hun ontwerpen aan te passen.27 Als de jury na 
tentoonstelling van beider aangepaste beelden voor het 
ontwerp van Van Wijk kiest, zitten we al in het voorjaar 
van 1916, oftewel midden in de Eerste Wereldoorlog, als 
schaarste aan materialen, oplopende prijzen en gebrek 
aan vaklieden tot verdere vertraging leiden.

Een nieuwe complicatie doet zich voor als Van Wijk 
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op 1 oktober 1917 overlijdt. Dupuis wordt hierop in fe-
bruari 1918 gevraagd Van Wijks ontwerp uit te werken. 
Dupuis aanvaardt de opdracht, maar geeft aan deze pas 
te kunnen uitvoeren als de oorlog en daarmee de steeds 
nijpender schaarste aan allerhande grondstoffen en ma-
terialen is beëindigd.28 De totale hoogte van granieten 
voetstuk en bronzen ruiterstandbeeld samen moet 8,5 
meter worden. Het beeld wordt begin 1921 gegoten bij 
Fonderie Nationale des Bronzes in Brussel. En daarom 
schrijven we tenslotte 8 oktober 1921 voordat het gereed 
is en met veel ceremonieel op het Kasteelplein in Breda 
kan worden onthuld.29 De laatste hindernis, namelijk de 
vraag wie de onthulling gaat doen, is dan net genomen. 
Koningin Wilhelmina en prins Hendrik, beschermheer 
van het comité, hebben vanwege verplichtingen elders 
afgezegd. Uiteindelijk neemt premier en minister van 
Binnenlandse Zaken Charles Ruys de Beerenbrouck de 
taak op zich.

De forse vertraging is er de oorzaak van dat de meeste 
hoofdrolspelers in de locatietwist deze onthulling niet 
meer meemaken. Commissaris der koningin Patijn is 
op 27 maart 1911, luitenant-generaal Kool op 24 maart 
1914 en generaal-majoor Van Dam van Isselt op 18 juni 
1916 overleden. De Goudse burgemeester Martens krijgt 
het ruiterstandbeeld ook nooit te zien. Hij heeft op 27 
augustus 1917 in Utrecht zijn laatste adem uitgeblazen. 
Naar hem is reeds eind 1918 een singel en zal nog eind 
1922 een straat in Kort Haarlem worden vernoemd.30 De 
andere Goudse ‘hoofdsponsors’ Noothoven van Goor, 
Van Heusde en Van der Does waren hem op 19 februari 
1906, 15 november 1910 resp. 28 oktober 1914 al voorge-
gaan. Van alle Gouwenaars die een aanzienlijke financië-
le bijdrage aan het beeld van Willem III hebben geleverd, 
kan daardoor alleen raadslid Van de Velde het resultaat 
aanschouwen.

28. Zie Nieuwe Rotterdamsche Courant, 12 oktober 1918, 4.
29. Zie voor een uitgebreid verslag van ceremonie en toespraken 
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